TURVALLISUUSTIEDOTE

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Savonlinnan
kaupungin Punkaharjun taajaman asukkaille
Tämä turvallisuustiedote annetaan Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta säädetyn lain (290/2005) mukaisesti Savonlinnan kaupungin Punkaharjun taajaman asukkaille.
Tässä tiedotteessa kerrotaan
•
•
•

Millaisia suuronnettomuusriskejä kotiseudullamme on
Miten asukkaita varoitetaan eri tilanteissa
Milloin ja mistä saat lisätietoja

SÄILYTÄ TÄMÄ TIEDOTE JA KÄY SE LÄPI SÄÄNNÖLLISESTI

Metsäliitto Osuuskunnan Metsä
Woodin Punkaharjun tehtailla valmistetaan koivuvaneria ja viilupuuta (Kerto®). Tuotteet valmistetaan sorvaamalla puuraaka-aine
viiluiksi, jotka kuivauksen jälkeen
ladotaan tuotteiksi käyttämällä sideaineena fenoliformaldehydihartsia.
Kuumapuristuksen jälkeen tuote
viimeistellään asiakkaan tarpeiden
mukaan ja toimitetaan asiakkaille.

Punkaharjun vaneritehdas

Voimalaitos

Tehdas tuottaa vuosittain 55 000 m3
koivuvaneria. Vaneritehdas työllistää 230 henkeä. Punkaharjun vaneritehdas on aloittanut tuotantonsa
vuonna 1964.

Voimalaitos tuottaa prosessihöyryä
Metsä Woodin Punkaharjun tehtaille noin 170 GWh vuodessa ja kaukolämpöä Punkaharjun taajaman
kiinteistöjen lämmitykseen noin 10
GWh vuodessa.

Punkaharjun Kerto-tehdas

Pääkattila on kiinteän polttoaineen
kattila, jonka polttoaineena on kerto- ja vaneritehtailla syntyvä puupolttoaine. Kiinteän polttoaineen
kattilan käynnistyspolttoaineena on
kevyt polttoöljy. Varakattilat ovat
käytössä lähinnä heinä–elokuussa
pääkattilan vuosihuollon aikana
sekä joissakin poikkeustilanteissa,
joko yksin tai yhtä aikaa pääkattilan kanssa tehtaan energiatarpeen
mukaan. Varakattilat käyttävät
polttoaineena kevytöljyä ja propaania.

Tehdas tuottaa vuosittain 175 000 m3
viilupuuta. Kerto-tehdas työllisTuotantolaitoksien höyryn tuotantää 180 henkeä. Kerto-tuotanto aloinosta vastaa tehdasalueella sijaitseva voimalaitos. Tehdasalue sijait- tettiin Punkaharjulla vuonna 2001.
Puuraaka-aineena on kuusi.
see Punkaharjun keskustaajaman
läheisyydessä sen lounaispuolella
Punkaniemessä. Tehdasalue rajoittuu idässä Punkaharjun kunnan
taajaman kaava-alueeseen ja lännessä Pihlajaveden vesistön Kauvonlahteen.

Lisätietoja:
Tehtaanjohtaja Petri Mikkola
puh. 050 598 8022
petri.mikkola@metsagroup.com

Tehtaiden tuotantojen kemikaalien säilytys
Fenoliformaldehydihartsi puretaan merkityissä purkupisteissä ja
varastoidaan tehtaiden yhteydessä
sijaitsevissa kemikaalisäiliöissä.
Kemikaalien purkupaikat on varustettu viemärien sulkumatolla ja toimintaohjeilla. Hartsi varastoidaan
sisätiloissa suoja-altain varustetuissa varastosäiliössä. Hartsien
säiliöt on varustettu ylitäyttövahdilla, ja purkupisteet ovat lukitun oven takana.

Polttoaineiden käyttö
Tehdasalueella käytetään propaania
ja polttoöljyä työkoneiden polttoaineena sekä voimalaitoksen kattiloiden polttoaineena. Ajoneuvopolttoaineet säilytetään asianmukaisissa
säiliöissä ulkona. Tehdasalueella on
kaksi kevyen polttoöljyn säiliötä ja kaksi propaanisäiliötä. Kunkin säiliön tilavuus on 9,9 m3.
Voimalaitoksen polttoainevarasto
koostuu kahdesta maapeitteisestä
nestekaasusäiliöstä ja kevyen polttoöljyn säiliöstä. Varasto on rakennettu
nykyaikaisten turvallisuusvaatimusten
mukaiseksi, mukaan lukien kaikilta
osin tiivis alusta säiliön ympäristössä,
vuotoallas säiliöautojen purkauspaikalla ja luokan I öljynerotuskaivo
alueella muodostuville vesille.

TIETOA KEMIKAALEISTA JA KAASUSTA

TEHDASALUEEN KARTTA

OHJEET VAARATILANTEEN VARALLE
1. Jos olet ulkona tai autossa, siirry
lähimpiin sisätiloihin. Sulje autossa
ilmanvaihto tarvittaessa väliaikaisesti.
2. Sulje ovet ja ikkunat.
3. Sammuta ilmanvaihto.
4. Tiedota kaikkia kiinteistössä olevia
henkilöitä vaaratilanteen alussa ja
aikana.
5. Tiedota, kun vaara on ohi. Vaaratilanteen aikana saat tietoa radion
ja tv:n kautta.
6. Käynnistä ilmanvaihto.
7. Vaaran mentyä ohi tuuleta
tarvittaessa tilat huolellisesti.

